
UDDANNELSES-
AFTALER

T I D LI G  I N D G Å E L S E  A F

Børne- og undervisningsministeren har fastsat nye mål for erhvervsskolerne 
 – skolerne skal sikre en tidlig indgåelse af uddannelsesaftaler



Erhvervsskolerne vil fremover blive målt på at uddannelses- 
aftaler indgås tidligt på grundforløbet (GF2). Målet er at:

•  Mindst 60 % af uddannelsesaftalerne er indgået inden 15. uge på GF2.

•  Mindst 80 % af uddannelsesaftalerne er indgået inden 20. uge på GF2. 

Virksomheder vil derfor mærke et øget pres fra skoler og elever, der søger 
læreplads.

Hvis virksomheden vælger at indgå en uddannelsesaftale tidligt 
på GF2, behøver det ikke betyde øgede udgifter til lærlingeløn 
eller ændring i vilkår for prøvetiden. 

Der er blot tale om, at uddannelsesaftalen skal underskrives, men ikke nød-
vendigvis påbegyndes, mens lærlingen stadig er elev på GF2.

Sådan udfyldes uddannelsesaftalen tidligt på GF2, hvis 
virksomheden ikke ønsker at betale løn under grundforløbet

•  Uddannelsesaftalens punkt 3: Her noteres den dato, hvor  
lærlingen skal starte i virksomheden. Der er ikke krav om, at denne  
dato skal være i umiddelbar forlængelse af det afsluttede GF2.

•  Uddannelsesaftalens punkt 11: Her kan noteres, at aftalen er betinget af at 
grundforløbsprøven er bestået. Virksomheden kan herudover stille krav til 
karakter i fag, hvor der gives en karakter.

•  Uddannelsesaftalens punkt 12: Dags dato hvor aftalen underskrives.

•  Virksomheden skal først betale løn, når aftalen påbegyndes. Og først på det 
tidspunkt starter prøvetiden.

•  Selv om der er skrevet under på aftalen fx for et halvt år siden, kan aftalen 
stadig ophæves uden grund inden for de første 3 mdr., hvor lærlinge arbej-
der i virksomheden.

Sådan udfyldes uddannelsesaftalen tidligt på GF2, hvis 
virksomheden ønsker at betale løn under grundforløbet 

•  Uddannelsesaftalen punkt 3: Uddannelsens startdato noteres og fra den 
dato skal lærlingen have løn. 

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERNS MÅL

INGEN GRUND TIL PANIK

INGEN LØN UNDER GRUNDFORLØBET (GF2)

LØN UNDER GRUNDFORLØBET (GF2)

FAKTA

Eleverne  
starter på GF2 - 
20 uger
 •  Skolerne skal sikre, at alle 

elever aktivt søger lære-
plads fra den dag de starter 
på GF2.

Eleverne har gennem-
ført 15 uger på GF2
 •  Skolerne skal sikre, at 

mindst 60 % har indgået en 
uddannelsesaftale.

Eleverne er i deres 
afsluttende uge 20 på 
GF2
•  Skolerne skal sikre, at 

mindst 80 % har indgået en 
uddannelsesaftale.

Skolerne skal ind- 
berette og bliver  
stillet til ansvar for 
resultatet
 •  Kravet er, at skolen skal 

øge antallet af tidligt ind-
gåede uddannelsesaftaler 
med mindst 10 % pr. år.

 •  Skolerne skal nå ministe-
rens mål senest i 2024. 
Dog først i 2026 for uddan-
nelser, der er mere end  
40 % fra målet.

Hvor langt er der til 
målet?
Nuværende gennemsnit for 
alle erhvervsuddannelser i 
2019:

af aftalerne var indgået i  
15. uge.

af aftalerne var indgået i  
20. uge.

TIDLIG INDGÅELSE AF UDDANNELSAFTALER

24 %

44 %

December 2022


